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Standaarden voor 
coatinginspecties vereisen 
gegevensverzameling voor 
veel van de parameters 
van het coatingproces: 
oppervlakteprofiel, 
oppervlaktezuiverheid, 
klimaatcondities, laagdikte 
en hechting. Deze inspecties 
produceren gezamenlijk een 
grote hoeveelheid gegevens.
Elcometer heeft een serie pakketten data management 
software ontworpen die in direct contact staan met de 
gegevensverzamelapparatuur (de meters) en onmiddellijk 
professionele rapporten produceren met volledige herleidbaarheid 
naar de inspectie in kwestie, om zo te voldoen aan de betreffende 
standaard.

Elcometers gratis softwarepakket ElcoMaster® is de flexibelste 
data management software die er is. Het pakket voldoet aan 
de veeleisende behoeften van de kwaliteitsinspecteur en biedt 
maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid met het managen 
van gegevens in ‘projecten’.

U maakt eenvoudig professionele rapporten met de standaard 
rapportsjablonen uit het softwarepakket of met de opties voor 
aanpassingen om een klantspecifiek rapport te maken. 

Elcometer maakt volop gebruik van de gegevensuitwisseltechniek 
Bluetooth® en van cloudapplicaties en levert snelle, efficiënte 
mogelijkheden om gegevens over te dragen en te delen voor het 
produceren van uitgebreide projectrapporten.

U kunt ieder document (zelfs handgeschreven aantekeningen) 
scannen, converteren naar .pdf en opslaan in het projectbestand 
in ElcoMaster®.

Indien gewenst kunt u ElcoMaster® configureren om de gegevens 
direct te exporten naar andere softwaretoepassingen. U hoeft het 
gegevensbeheerdeel van de software dus niet per se te gebruiken.

De software van Elcometer is net zo dynamisch als zijn meters 
aangezien Elcometer steeds nieuwe mogelijkheden eraan 
toevoegt als daar behoefte voor bestaat bij klanten.

Software-updates zijn gratis beschikbaar op internet en de meter 
software kunt u bijwerken als u ze verbindt met ElcoMaster®.

ElcoMaster® is de complete softwareoplossing.



4

Software voor Gegevensbeheer

®

USB

Software voor GegevensbeheerElcoMaster ®
Software voor Gegevensbeheer

ElcoMaster® is een snelle, eenvoudig te gebruiken softwareoplossing 
en app voor al uw behoeften op het gebied van gegevensbeheer,  
rapporten en kwaliteitswaarborging.

Het zijn niet de metingen die er toedoen, maar wat u met deze verzamelde 
gegevens doet. 
Eenvoudig te verbinden
Verbindingen maken & gegevens 
downloaden (via Bluetooth® of USB) is 
snel en eenvoudig als u gebruikmaakt 
van de wizard van ElcoMaster®

Exporteren, afdrukken of 
verzenden
U kunt met één muisklik direct 
vanuit ElcoMaster® exporteren, 
afdrukken, naar .pdf  
converteren of e-mailen

Bestaande rapporten importeren
Scan bestaande rapporten in in 
ElcoMaster® en sleep uw gegevens 
naar de gewenste locatie om ze 
vervolgens op te slaan of af te drukken 

Cloud
Toegankelijkheid vanaf 
meerder locaties via 
beveiligde clouddiensten

Om tijd te besparen en om te voorkomen dat u 
fouten ingeeft, zet ElcoMaster® de gegevens direct 
om naar bestandsindelingen als csv, txt of cqatk die 
worden ondersteund door Microsoft Excel.

Voeg foto’s en aantekeningen toe aan uw 
rapporten.

U kunt uw gegevens opslaan per project of per 
inspectietype en tonen als boomstructuur. 
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De mogelijkheden van ElcoMaster®:
• Metingen importeren en combineren via Bluetooth® 

of USB van een hele reeks Elcometer-meters, 
waaronder meetwaarden voor: 
- Oppervlakteprofiel
- Zoutverontreiniging
- Klimaatcondities
- Ovendatalogs
- Laagdikte
- Corrosiedikte
- Hechtingstests
- Glansmeting

• U hoeft niet voor elke meter andere software te 
kennen. Alle Elcometer-producten maken gebruik 
van hetzelfde platform.

• Sla uw gegevens op in een simpele 
bestandsstructuur, per project en per inspectietype.

• Eenvoudige analyse op het scherm met 
histogrammen, statistieken, meetwaarden, 
grenswaarden, aantekeningen, diagrammen en 
foto’s.

• Exporteer gegevens direct naar Microsoft Excel. 
csv, txt, cqatk indelingen enz. om tijd te besparen 
en te voorkomen dat u fouten ingeeft.

• Genereert in een paar seconden rapporten met 
standaard of vooraf ontworpen sjablonen. U hoeft 
de gegevens niet te bewerken. Verbind de meter 
eenvoudigweg, download de gegevens en sleep 
ze in het programma.

• Door een gecombineerd inspectierapport te kunnen 
aanbieden dat meerdere inspectieparameters 
toont (zoals DFT, profieldikte, klimaatcondities) 
in combinatie met afbeeldingen, aantekeningen 
en andere projectgerelateerde informatie in een 
eigen lay-out kunt u zich onderscheiden van de 
concurrentie.

• In veel bedrijfstakken worden op meerdere 
locaties/productielijnen componenten gefabriceerd 
die samenkomen op de assemblagelijn. 
Verschillende inspectieparameters worden 
gecombineerd om het eindproduct goed te keuren. 
Middels cloudtechnologie biedt ElcoMaster® u de 
mogelijkheid om in realtime de kwaliteitscontrole 
te monitoren vanaf meerdere inspectieprojecten 
vanaf elke locatie.

Met de Rapportontwerper in ElcoMaster® kunt u 
metingen snel weergeven over een afbeelding of 
tekening.

Combineer verschillende inspectie 
parameters (droge filmdikte, klimaat, profiel, 
hechting, glans & zoutverontreiniging) tot 
eigen ontworpen rapporten.

Genereer .pdf rapporten waarin al uw 
inspectiegegevens worden gecombineerd en 
deel deze met een muisklik via e-mail of de 
cloud.

Inspecteurs besteden tot wel 30% van hun werkweek aan het produceren 
van rapporten. Met ElcoMaster® bespaart u tijd en geld door in een paar 
seconden professionele, op maat gemaakte rapporten te produceren - 
zelfs als u op locatie bent.  

Cloud Email
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Als u op locatie werkt, kunt u uw gegevens 
onmiddellijk beoordelen met de gratis 
ElcoMaster® App van Elcometer. Druk op  
‘PDF genereren’ en de ElcoMaster® App 
produceert direct een professioneel rapport. 
E-mail een rapport vlak na de inspectie naar uw 
klanten of upload het via cloudtechnologie zodat 
u het overal ter wereld kunt bekijken.

Als u de gegevens overdraagt naar mobiele 
apparatuur terwijl u in het veld aan het werk 
bent, hoeft u de meter niet terug te brengen 
naar kantoor om de gegevens te downloaden. 
Het inspectiewerk kan zonder onderbrekingen 
continueren.

De ElcoMaster® Mobiele App heeft veel dezelfde 
mogelijkheden als ElcoMaster® voor de pc:
• Download groepen van Elcometer meters met 

Bluetooth®

• Aantekeningen, foto’s en afbeeldingen toevoegen
• Maak pdf. bestanden van uw rapporten en 

e-mail ze
• De gps-functie van de telefoon gebruiken 

en deze locatiegegevens toevoegen aan 
groepsbestanden

• Gebruik locatiepunten van verzamelde 
groepsmetingen op foto’s of afbeeldingen om 
aan te geven waar metingen verricht moeten 
worden

Software voor GegevensbeheerElcoMaster ®
Software voor Gegevensbeheer

□  Oppervlakteprofiel
□  Zoutverontreiniging
□  Klimaatcondities
□  Laagdikte
□  Corrosiedikte
□  Hechtingstests
□  Glansmeting

Met de ElcoMaster® App hebt u uw kantoor altijd bij u.

U kunt uw Elcometer inspectiemeter met Bluetooth® direct verbinden 
met iPhones, iPads en iPods of met Android™ telefoons en tablets via de 
ElcoMaster® App.   

®
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Verbinden
Maak via Bluetooth® 
verbinding tussen 
de meter en uw 
telefoon om realtime 
metingen te tonen op 
de telefoon en deze in 
groepen op te slaan.

Gps
Sla gps-locaties op 
in groepen en bekijk 
de locatie in Google 
Maps.

Als u de gegevens overdraagt naar mobiele apparatuur hoeft u de meter 
niet terug te brengen naar kantoor om de gegevens te downloaden.  
Het inspectiewerk kan zonder onderbrekingen continueren.

Beheren & afdrukken
Sla alle gegevens 
zoals droge laagdikte, 
oppervlakteprofiel 
en klimaatcondities 
en handmatig 
aangemaakte rapporten 
op in eenvoudig te 
beheren mappen.

Foto’s en aantekeningen
Voeg foto’s, 
aantekeningen en 
opmerkingen toe.

Beoordelen
Beoordeel gemiddelden, 
maxima en minima van 
metingen direct.

Analyse
Analyseer gegevens via 
opeenvolgende metingen, 
statistieken, grafieken 
& histogrammen of op 
afbeeldingen.

Verzenden
E-mail inspectiegegevens 
vanaf uw mobiele toestel naar 
een pc voor verdere analyse 
en rapportages, of draag de 
gegevens over via de cloud.

Cloud Email
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ElcoMaster™ is de snelle en gebruiksvriendelijke 
softwareoplossing voor het beheren en beoordelen 
van uw oventemperatuurprofiel, het opslaan van 
resultaten en het in luttele seconden genereren 
van professionele inspectierapporten. Belangrijkste 
kenmerken:
Configureren van ovenlogger  - Creëer 
unieke ovenprofielconfiguraties en sla deze 
op, benoem alle 6 kanalen, configureer 
de bemonsteringsfrequenties, aantal 
groepsverwerkingen, start-/stoptriggers en 
zet deze over naar de meter.

Coatingparameters - Configureer een 
bibliotheek met individuele verftypen die 
min, mid & max uithardtemperaturen bevat 
evenals de absolute maximumtemperatuur 
en minimale vernettingstemperatuur.  

Informatiebladen van coatings  - Bewaar 
een exemplaar van het informatieblad van 
de coating als een permanente registratie.

Productsondekaarten - U kunt tot wel 6 ID-
markeringen naar de foto of tekening van het 
product slepen om de exacte sondeplaatsing 
te registreren voor elke productieronde.

Aanpasbare sjablonen - Creëer uw 
eigen uitgebreide inspectieprofiel. Kies 
simpelweg een relevante meterconfiguratie, 
verfparameter en productsondekaart uit 
uw bibliotheek en wijs die toe aan uw 
loggergegevens zodat u direct zinvolle en 
professionele rapporten kunt verkrijgen.

Elcometer uithardingswaarde - ElcoMaster™ 
levert directe keuringsinformatie middels een 
gangbare uithardingswaardeberekening die 
de productietemperatuur vergelijkt met de 
uithardingseisen van de coatingfabrikant.

Maak grafische rapporten - Standaard 
aanwezig zijn de standaardtemperatuur 
profielgrafiek, grafieken voor het 
uithardingsproces en individueel profiel/
uitharding gecombineerd met de 
productsondekaart.

Rapporten combineren - U kunt snel 
volledig aanpasbare rapporten genereren. 
Hierdoor kunt u ovenprofielrapporten 
combineren met gegevens van laagdikte-, 
glans- & hechtingsmeters.

Kit met thermoafsluiting voor hoge 
temperaturen 
Thermoafsluiting & koellichamen voor 
lang verblijf in hitte

Kit met standaard thermoafsluiting
Met thermoafsluiting – ideaal voor 
enkelvoudige procesgangen

Gegevensbeheersoftware – ovenprofiel
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Creëer unieke ovenprofielconfiguraties, 
sla deze op en zet ze over naar de meter.

Individuele productsondekaarten registreren 
de exacte plaatsing van sondes voor elk 
component.

Grafieken voor standaard temperatuurprofiel 
en uithardingsproces kunt u op elk ogenblik 
bekijken.

Configureer een bibliotheek met individuele 
verfparameters.

Configureren & programmeren van ovenlogger ■

Parameterbibliotheek verf/poedercoating ■

Productsondekaarten ■

Volledig aanpasbare inspectiesjablonen ■

Selecteerbare sonde-/kanaaltraceringen ■

Statistische analyse per sonde/kanaal
Max, Min, standaard afwijking, variatiecoëfficiënt ■

Temperatuurprofiel, uithardingsvoortgang, histogram & 
individuele uithardingswaardegrafieken afgezet tegen 
productwaarden

■

Tijd bij temperatuur, tijd van piekverschil ■

Tijd boven absolute maximumtemperatuur & minimale 
vernettingstemperatuur ■

Volledig aanpasbare inspectierapporten ■

Gecombineerde rapporten – laagdikte, glans, hechting, 
profiel, klimaat, oppervlaktezuiverheid ■

Wizard voor rapportgenerator & pdf-generator ■

Gegevens e-mailen of exporteren ■

Foto's, informatiebladen, essentiële gegevens, 
inspectieaantekeningen enz. importeren & invoegen in 
inspectierapporten

■

Cloud computing – mogelijkheid om samen te 
werken vanaf verschillende locaties, inclusief interne 
chatfunctie

■

Leg temperatuurprofielen over elkaar en bekijk en 
vergelijk meerdere ovenprofielen gedurende een 
periode

■

Belangrijkste kenmerken ElcoMaster™ ovenprofielsoftware

Elcometer 215

3

1
2
4

Gegevensbeheersoftware – ovenprofiel

Statistische analyse per sonde/kanaal.
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ElcoMaster® is de snelle en gebruiksvriendelijke 
softwareoplossing voor het beheren en 
beoordelen van uw oventemperatuurprofiel, het 
opslaan van resultaten en het in luttele seconden 
genereren van professionele inspectierapporten.  
Belangrijkste kenmerken:
Configureren van ovenlogger  - Creëer 
unieke ovenprofielconfiguraties en sla deze 
op, benoem alle 6 kanalen, configureer 
de bemonsteringsfrequenties, aantal 
groepsverwerkingen, start-/stoptriggers en 
zet deze over naar de meter.

Coatingparameters - Configureer een 
bibliotheek met individuele verftypen die 
min, mid & max uithardtemperaturen bevat 
evenals de absolute maximumtemperatuur 
en minimale vernettingstemperatuur.  

Informatiebladen van coatings  - Bewaar 
een exemplaar van het informatieblad van 
de coating als een permanente registratie.

Productsondekaarten - U kunt tot wel  
6 ID-markeringen naar de foto of tekening 
van het product slepen om de exacte 
sondeplaatsing te registreren voor elke 
productieronde.

Aanpasbare sjablonen - Creëer uw 
eigen uitgebreide inspectieprofiel.  
Kies simpelweg een relevante 
meterconfiguratie, verfparameter en 
productsondekaart uit uw bibliotheek en 
wijs die toe aan uw loggergegevens zodat 
u direct zinvolle en professionele rapporten 
kunt verkrijgen.

Elcometer uithardingswaarde - ElcoMaster® 
levert directe keuringsinformatie middels een 
gangbare uithardingswaardeberekening die 
de productietemperatuur vergelijkt met de 
uithardingseisen van de coatingfabrikant.

Maak grafische rapporten - Standaard 
aanwezig zijn de standaardtemperatuur 
profielgrafiek, grafieken voor het 
uithardingsproces en individueel  
profiel/uitharding gecombineerd met de 
productsondekaart.

Rapporten combineren - U kunt snel 
volledig aanpasbare rapporten genereren. 
Hierdoor kunt u ovenprofielrapporten 
combineren met gegevens van laagdikte-, 
glans- & hechtingsmeters.

Kit met thermoafsluiting voor hoge 
temperaturen 
Thermoafsluiting & koellichamen voor 
lang verblijf in hitte

Kit met standaard thermoafsluiting
Met thermoafsluiting - ideaal voor 
enkelvoudige procesgangen
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Creëer unieke ovenprofielconfiguraties, 
sla deze op en zet ze over naar de meter.

Individuele productsondekaarten registreren 
de exacte plaatsing van sondes voor elk 
component.

Grafieken voor standaard temperatuurprofiel 
en uithardingsproces kunt u op elk ogenblik 
bekijken.

Configureer een bibliotheek met individuele 
verfparameters.

Elcometer 215
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Statistische analyse per sonde/kanaal.

Belangrijkste kenmerken ElcoMaster® ovenprofielsoftware

Configureren & programmeren van ovenlogger ■

Parameterbibliotheek verf/poedercoating ■

Productsondekaarten ■

Volledig aanpasbare inspectiesjablonen ■

Selecteerbare sonde-/kanaaltraceringen ■

Statistische analyse per sonde/kanaal
Max, Min, standaard afwijking, variatiecoëfficiënt ■

Temperatuurprofiel, uithardingsvoortgang, histogram & 
individuele uithardingswaardegrafieken afgezet tegen 
productwaarden

■

Tijd bij temperatuur, tijd van piekverschil ■

Tijd boven absolute maximumtemperatuur & minimale 
vernettingstemperatuur ■

Volledig aanpasbare inspectierapporten ■

Gecombineerde rapporten - laagdikte, glans, hechting, 
profiel, klimaat, oppervlaktezuiverheid ■

Wizard voor rapportgenerator & PDF-generator ■

Gegevens e-mailen of exporteren ■

Foto’s, informatiebladen, essentiële gegevens, 
inspectieaantekeningen enz. importeren & invoegen in 
inspectierapporten

■

Cloud computing - mogelijkheid om samen te 
werken vanaf verschillende locaties, inclusief interne 
chatfunctie

■

Leg temperatuurprofielen over elkaar en bekijk en 
vergelijk meerdere ovenprofielen gedurende een 
periode

■

Gebruik additionele data loggers voor meerdere 
kanalen of rundekkingen ■
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ENGELAND
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BELGIË
Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANKRIJK
Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

DUITSLAND
Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

NEDERLAND
Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPAN
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

REPUBLIEK SINGAPORE
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
EL Inspection & Blasting 
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

VS & CANADA 
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de
elcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

Elcometer 224 Model T, Elcometer 319 Model T, Elcometer 456 Models S & T, Elcometer 480 Model T, Elcometer 510 Model T: Geschikt voor iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, 
iPhone 4, iPad (4e generatie), iPad mini, iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze 
elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple 
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met 
een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden.. 

iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere 
landen. Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android™ software versie 2.1 of nieuwer. Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. All andere 
handelsmerken zijn erkend. 

Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen.

© Elcometer Limited, 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit Document mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of 
anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.


